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Rīgas Stradiņa universitātes Studējošo pašpārvaldes (RSU SP) Studentu
mājas Palasta ielā 3, Rīgā iekšējie kārtības noteikumi
1.Vispārīgie noteikumi
1.1. Rīgas Stradiņa universitātes Studējošo pašpārvaldes (turpmāk RSU SP) Studentu māju
Palasta ielā 3, Rīgā, ir tiesības izmantot visiem Rīgas Stradiņa universitātes (RSU)
studējošajiem, kā arī citām personām, kas iesaistītas RSU SP un to interešu grupu pasākumu
organizēšanā, iepriekš saskaņojot ar RSU SP atbildīgajiem pārstāvjiem.
1.2. RSU SP Studentu māja piedāvā telpas ar kopējo platību 183 m2, kurā ietilpst 3
labierīcību telpas, konferenču zāles, virtuve un garderobes zona.
2.Rezervāciju veikšana
2.1. Lai organizētu iepriekš plānotus pasākumus, nepieciešams veikt RSU SP studentu mājas
rezervāciju.
2.2. Rezervāciju iespējams veikt RSU SP birojā, Dzirciema ielā 16 C-213, Rīgā, darbadienās
9:00-16:00, aizpildot iesnieguma veidlapu vai RSU SP mājaslapā sadaļā ‘’Studentu māja’’
(
https://sp.rsu.lv/studentu-maja/) , piesakot rezervāciju un pēc tam aizpildot iesnieguma
veidlapu RSU SP birojā vai uz vietas Studentu mājā pirms rezervācijas sākumā.
2.3. Lai veiktu rezervāciju, nepieciešams norādīt rezervācijas veicēja vārdu un uzvārdu,
kontaktālruni, e-pastu un rezervācijas iemeslu. Iegūtie dati tiks pielietoti tikai informatīvām
un saziņas vajadzībām, un tie netiks nodoti trešajām personām.
2.3.1. Kontaktinformācijas nenorādīšanas gadījumā rezervācija netiek apstiprināta.
2.4. Telpu rezervācijas veicējam ir iespējams rezervēt arī tehnisko aprīkojumu (projektoru,
skaņu sistēmu u.c.) aizpildot atsevišķi tehniskā nodrošinājuma iesnieguma veidlapu.
2.5. Informāciju par telpu pieejamību un rezervācijas kārtību iespējams uzzināt RSU SP
birojā (Dzirciema iela 16, C-213), zvanot uz tālr. +371 67 409 159 vai rakstot
studentumaja@rsu.lv.
2.6. Rezervācijas veicējs uzņemas atbildību par RSU SP studentu mājas telpu kārtību un
tīrību, apņemas ievērot kārtības noteikumus un nebojāt RSU SP Studentu mājas aprīkojumu.
2.7. RSU SP Studentu mājas rezervācija ir bezmaksas.
2.8. Par rezervāciju atbildīgā persona (rezervācijas veicējs) jebkādu bojājumu gadījumā RSU
SP studentu mājā sedz nodarītos zaudējumus, parakstot aktu par zaudējumu segšanu un
apmaksājot RSU SP piestādīto rēķinu.
3.Durvju čipa lietošana un glabāšana

3.1. Čipu drīkst lietot tikai tā persona, kura ir parakstījusi RSU SP čipa pieņemšanas nodošanas aktu.
3.2. Čipu aizliegts nodot trešajām personām.
3.3. Čipa lietotājs ir tiesīgs lietot to tikai attiecīgās rezervācijas nolūkiem.
3.4. Čipa lietotājs ir atbildīgs par RSU SP ‘’Studentu mājas’’ Palasta ielā 3 telpām
no čipa izņemšanas brīža līdz tā nodošanas brīdim.
3.5. Čipu aizliegts izmantot, lai ielaistu telpās nepiederošas personas ārpus veiktās
rezervācijas laika.
3.6. Pametot telpas, lietotāja pienākums ir ieslēgt signalizāciju RSU SP pārstāvja
norādītajā kārtībā.
3.7. Čipa lietotāja pienākums ir nodrošināt rūpīgu čipa glabāšanu, pasargājot to
no mehāniskiem vai elektroniskiem bojājumiem.
3.8. Čipa nozaudēšana:
3.8.1. Čipa nozaudēšanas vai nozagšanas gadījumā, par notikumu ir steidzami
jāziņo RSU SP Sociālā virziena vadītājam.
3.8.2. Čipa nozaudēšanas gadījumā RSU SP ir tiesības čipu atkārtoti neizsniegt.
4. Tīrība un kārtība Studentu mājā
4.1. Katrs rezervācijas veicējs ir atbildīgs par tīrības un kārtības uzturēšanu Studentu mājas
telpās.
4.2. Ja ienākot telpās tiek pamanīta nekārtība, netīrība vai kāds bojājumus, lūgums tos fiksēt
un par tiem paziņot RSU SP Sociālā virziena vadītājam.
4.3. Gadījumā, ja kaut kas tiek izliets, izbērts vai kā citādi sasmērēts, rezervācijas veicējam
pirms telpu pamešanas tas ir jāsatīra.
4.4. Gadījumos, kad beidzies tualetes papīrs vai papīra virtuves dvieļi, lūgums tos ievietot
vajadzīgajās vietās.
4.5. Lūgums iznest atkritumus un nomainīt atkritumu maisu pēc rezervācijas beigām.
4.6. Izmantojot traukus un virtuves piederumus, tie pēc izmantošanas ir jānomazgā un
virtuves virsmas ir jānoslauka.
4.7. Izmantotā tehnika pēc izmantošanas ir jānovieto konferenču zālē, pie noliktavas durvīm.
4.8. Mēbeļu izvietojumam pēc rezervācijas beigām ir jābūt tādam kā sākotnēji.
4.9. Lūgums ielas apavus astāt garderobē un telpas izmantot ar maiņas apaviem.
4.9.1. Ja lūgums netiek ņemts vērā, jāievēro 4.3.punktā minētās darbības.
4.10. Jebkuram, kas izmanto telpas ir tiesības lietot pledus.
4.10.1 Ja tiek konstatēts, ka kādu pledu nepieciešams izmazgāt, vai ja tas ir sabojāts, lūgums
paziņot RSU SP Sociālā virziena vadīājam.
4.11. RSU SP Studentu mājas telpās un 10 metru attālumā no ēkas ieejas aizliegts smēķēt, kā
arī lietot elektroniskās smēķēšanas ierīces, atsaucoties uz 2016.gada 21.aprīlī Saemā
pieņemtā likuma ‘’Tabakas izstrādājumu, augu smēķēšanas produktu, elektronisko
smēķēšanas ierīču un to šķidrumu aprites likums’’ 10.pantu.
5.RSU SP Studentu mājas drošība

5.1. RSU SP Studentu mājas telpās aizliegts lietot atklātu uguni (piemēram, sveces).
5.2. Nepieļaut bojātu ierīču lietošanu.
5.3. Ugunsgrēka gadījumā zvanīt 01 vai 112 un ziņot Sociālā virziena vadītājam.
5.4. Pametot RSU SP Studentu mājas telpas:
5.4.1. Logiem jābūt aizvērtiem,
5.4.2. Jāpārbauda vai ir izpildītas 4.3, 4.4., 4.5.,4.6.,4.7.,4.8. punktos norādītās darbības;
5.4.3. Ieslēgt signalizāciju RSU SP pārstāvja norādītajā kārtībā vai sagaidīt RSU SP pārstāvja
ierašanos;
5.4.4. Pārbaudīt vai durvis ir aizvērtas.
6.Nobeiguma noteikumi
6.1. Ikvienam atrodoties RSU SP Studentu mājas telpās ir jāievēro RSU SP Studentu mājas
iekšējie kārtības noteikumi.
6.2. Noteikumu neievērošanas gadījumā RSU SP atbildīgajiem pārstāvjiem ir tiesības aizrādīt
un aizliegt turpmākas rezervācijas.
6.3. RSU SP Studentu mājas kārtības noteikumiem ir jābūt izvietotiem un redzamiem RSU
SP Studentu mājas telpās un mājaslapā sp.rsu.lv.
6.4. Ikvienam RSU SP Studentu mājas apmeklētājam ir saistoši Rīgas domes 2007.gada
19.jūnija saistošie noteikumi Nr.80 "Sabiedriskās kārtības noteikumi Rīgā "
6.5. Ikvienam RSU SP Studentu mājas apmeklētājam ir saistoši Rīgas Stradiņa universitātes
senāta 2018.gada 15.maijā apstiprinātie noteikumi ‘’RSU Studiju iekšējās kārtības
noteikumi’’.
6.6. Jautājumu un neskaidrību gadījumā sazināties ar RSU SP Sociālā virziena vadītāju
zvanot uz tālr.+37127727419 vai +371 67 409 159 un rakstot studentumaja@rsu.lv.
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